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KÜLSŐ 
ISMERTETŐJEGYEK: 
Teste mérsékelten nyújtott, kissé 
zömök, oldalról lapított. Feje közepes 
méretű, orra rövid, hossza körülbelül 
megegyezik a szem átmérőjével. 
Szája félig felső állású, benne apró 
fogacskákból álló kefefogazat 
található. A szájhasíték enyhén fölfelé 
irányul, a fölső állkapocs vége a szem 
alá ér. Alapszíne barna, de a fején és a 
testén szabálytalanul elszórt feketés 
foltok láthatók. 10 centinél nagyobbra 
nemigen nő. 
PIKKELYSZÁM: Pikkelyei 
aránylag nagyok, nemcsak a testet, 
hanem a fej hátsó részét is befedik. 
Oldalvonala nincs, de helyén egy 
világosabb csík húzódik, amelynek 
mentén 30-35 pikkely számlálható. 
ÚSZÓK: Hátúszója a test hátulsó 
részén helyezkedik el, meglehetősen 

hosszú, elágazó sugarainak száma 12-
13, és az úszósugarak hossza hátrafelé 
haladva nem csökken. Anális úszója 
rövid, 5-6 osztott sugár számolható 
benne. Halaink többségétől eltérően, 
a farokúszója szabályosan lekerekített. 
ÉLŐHELYE: A nevében is 
benne van élőhelye. A régi időkben, 
amikor még nem kellett védeni, a 
kiterjedt, nagy lápvidékeken nagy 
tömegben élt. Ezeknek a nagy 
lápoknak a lecsapolásával szűkült le 
az élettere. A lápok lecsapolásával 
azok maradékaiba, a csatornákba, a 
tőzegfejtők gödreibe szorult vissza, 
számuk nagyon megfogyatkozott. 
Kisebb-nagyobb állományai a folyók 
holtágaiban, alföldi sekély tavakban, 
kisebb vízfolyásokban és csatornákban 
is megtalálhatók, de ezek a populációk 
gyakorta elszigetelődnek, így 
fennmaradásuk bizonytalan.

A LÁPI PÓC 
AZ ÉV HALA

A Magyar Haltani Társaság 
online közönségszavazásán a 
lápi póc lett a 2023-as év hala. 
A fokozottan védett halfaj 
mellett még a fogható sügérre 
és a szintén védett selymes 
durbincsra lehetett szavazni. A 
lápi pócra 2907-en voksoltak, 
ami az összes szavazat 
50,08%-át jelentette. A sügért 
a szavazók 37,98%-a (2205 fő), 
míg a selymes durbincsot 
11,94%-a (693 fő) választotta. 
A Társaság célja, hogy a 
2010 óta már hagyománnyá 
vált szavazással felhívja a 
figyelmet egyes őshonos 
halfajok jelentőségére vagy 
éppen veszélyeztetettségére.

Lápi póc
Umbra krameri (Walbaum, 1792)
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1
A Magyarországon élő vé-

dett fajok (állatok és növé-

nyek) száma meghaladja a 

kétezret.

2
A védett halak eszmei érté-

ke (egyedenként) 2000 Ft-

tól 250 000 Ft-ig változhat.

3
A védett halakat a horgász-

vizsgán is fel kell tudni  

ismerni.

4
A védett fajok hibridjei is 

védettnek számítanak.

5
A természetvédelmi oltalom 

alatt álló halakat nem sza-

bad megtartani, és csalihal-

nak sem használhatók fel.

Népies nevei: békahal, bobálik, bobály,
ebhal, ebihal, kutyahal, pecehal, pechal, 
pinavágóhal, pocikhal, ribahal, rucahal

A védett és fokozottan védett 
halakról

Mit jelent a védett faj kifejezés? Azokat az állatokat és 
növényeket nevezzük így, amelyek veszélyeztetettségük 
miatt természetvédelmi oltalom alatt állnak. Magyarországon 
több mint 30 ilyen halfaj él. Ezek közül több is annyira ritka, 
hogy fokozott védelmet élvez. Ilyen fokozottan védett faj 
például a lápi póc is, aminek eszmei értéke 250 000 Ft. 
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy milyen 
halat fogtunk, akkor a legjobb, amit tehetünk, 
hogy azonnal kíméletesen visszaengedjük 
a vízbe. Védett halra tilos célzottan 
horgászni. Amennyiben több is a horgunkra akad, 
horgászmódszert, illetve horgászhelyet kell változtatni.
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